
সিটির 
স্বাস্থ্যসিববা 
পবাওয়বার জনথ্য 
আপনবার চবাসবকবাঠি
আপনার অভিবাসনগত অবস্া বা অর্থ 
পভরশ�াধ করার সক্ষমতা ভনভব্থশ�শে 
সম্ান ও মর্থাদার সাশর স্াস্থ্যশসবা 
পাওয়ার জনথ্য আপনার অভধকার 
আনলক করুন

NYC 
Health +  

Hospitals এর 
অবস্বানগুসিসে শহরবথ্যবাপী 

পবাওয়বা যবায়!
আজই NYC Care–এর িদিথ্য হহবান! 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

nyccare.nyc
হ�বাপনীয়েবা সনসচিেভবাসব রক্বা করবা হসব।  

NYC Care–এ েবাসিকবাভুসতি ‘পবাবসিক 
চবাজ্জ ’ আইসনর অধীসন হকবান ঝঁুসক 

বহন কসর নবা।



ভনউ ইয়ক্থ  ভসটিশত আমরা ভবশ্াস কভর যর স্াস্থ্যশসবা পাওয়া 
একটি মানভবক অভধকার। আপনার জন্ম যকারায় হশয়শে ভকংবা 
আপনার আভর্থক অবস্া যকমন যসসব ভনভব্থশ�শে, আমাশদর 
ভসটিশত আপনার মানসম্ত, সাশ্রয়ী স্াস্থ্যশসবা পাওয়ার 
অভধকার রশয়শে। NYC Care একটি স্াস্থ্য যসবা কম্থসূভি 
রা যসইসব ভনউ ইয়ক্থ বাসীশদর জনথ্য ভবনামশূলথ্য বা কম-খরশি 
পভরশেবা প্রদাশনর ভনশ্চয়তা প্রদান কশর রারা স্াস্থ্য ভবমা 
পাওয়ার যরাগথ্য নয় ভকংবা স্াস্থ্য ভবমা যকনার জনথ্য আভর্থকিাশব 
অবস্াসম্পন্ন নয়। এই কম্থসূভি এখন পাঁিটি বশরার সবগুশলাশত 
NYC Health + Hospitals-এর অবস্ানগুভলশত পাওয়া 
রায়।

NYC Care-এর সাশর, আপভন: 
 + আপনার কভমউভনটিশত NYC Health + Hospitals এর 
যরাগী যসবা যকন্দ্রগুশলাশত স্াস্থ্যশসবা পাওয়ার জনথ্য একটি 
অননথ্য যমম্ারভ�প কার্থ  পাশবন।

 + দইু সপ্াশহর মশধথ্য আপনার প্রাইমাভর যকয়ার যপ্রািাইরাশরর 
সাশর প্ররম অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট করশত পাশরন ভরভন আপনাশক 
অসুস্তা এভিশয় ও অনথ্যানথ্য পভরশেবার সাশর সংরুক্ত করার 
মাধথ্যশম সুস্াস্থ্য বজায় রাখশত সহায়তা করশব।

 + আপনার সাহাশরথ্যর প্রশয়াজন হশল আমাশদর যরাগাশরাগ যকশন্দ্র 
য�ান করুন, রা 24/7 যখালা রাশক৷

 + কম খরশি 24/7 যপ্রসভরিপ�শনর ওেুধ ভনন।
 + একটি প্রাইমাভর যকয়ার টিশমর কাে যরশক সহায়তা পাশবন 
রার মশধথ্য অন্তিু্থ ক্ত রশয়শে নাস্থ, মানভসক স্াস্থ্যশসবা 
প্রদানকারী যপ�াজীবী, যমভরশকল অথ্যাভসশটেন্ট, সামাভজক 
কমমী, �াম্থাভসটে এবং পুভটিভবদ।

 + মানসম্ত স্াস্থ্যশসবা যপশত সমর্থ হশবন। যরাগদান করশত 
ভকংবা মাভসক যকান ভ� যনই। স্াস্থ্য যসবা যপশত আপনার 
খরি আপনার পাভরবাভরক আকার এবং আশয়র উপর 
ভনি্থ র�ীল। 

িবাসে েবাকুন। আমবাসদরসক অনিুরণ করুন৷

আরও 
জবানসে এবং 

েবাসিকবাভুতি হসে, 
কি করুন:  

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

হ�বাপনীয়েবা সনসচিেভবাসব রক্বা করবা 
হসব। NYC Care–এ েবাসিকবাভুসতি 

‘পবাবসিক চবাজ্জ ’ আইসনর 
অধীসন হকবান ঝঁুসক বহন 

কসর নবা।
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